Saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 4.5.2022

Sted: Digitalt møte på Teams
Tid: Onsdag 4. mai kl. 9.–13 (Lunsjpause 11–11.30)
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20/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
– Innstilling til vedtak –
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møtet den 4.5.2022.

21/22 Orienteringer
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Orientering fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet

22/22 Saker til informasjon
Vurdering av gaupebestanden i Porsanger i forbindelse med avgjørelse av klage – Kvotejakt på gaupe i 2022
Kvote for betinget skadefelling av ulv – våren 2022 – hele landet
Tillatelse til felling av jerv i Øvre Anarjohka nasjonalpark – 2022
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022
Tillatelse til å felle jerv i deler av region 8 i 2022 – utvidelse av kvote
Kongeørn i Vest-Finnmark 2001–2021 – NINA Rapport 2107
Rapport 1 – skadefelling av bjørn i Bardu 09.06.–21.06.2021
Rapport 2 – skadefelling av bjørn i Bardu 27.06.–13.08.2021
Foreløpig foreslåtte personer til arbeidsgruppene
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23/22 Aktøranalyse – rullering forvaltningsplan for rovvilt
Forslag til aktøranalyse av 4.5.2022:

Aktøranalyse
Hvorfor ha med
Forvaltningsplan for aktøren?
rovvilt region 8 –
4.5.2022

Hvilke
interesser og
behov har
aktøren?

Hvilken
Hvordan når vi, Merknader
rolle/posisjon og hvordan
(formelt og
kommuniserer vi
uformelt) har med aktøren?
aktøren til
arbeidet?
Interesse org.
Ivareta rovviltet Aktørene er en Part og
E-post og
Naturvernforbundet og
partsinteresse i deltaker i
eventuelle
Foreningen våre
rovviltinteresse rovviltforvaltni prosessen
nyhetsbrev
rovdyr
ne, jf. §6 i
ngen, enten for
rovviltforskrifte eller mer kritisk Invitasjon til Dialog gjennom
Rovviltets røst
n
til å ha rovdyr deltakelse i
arbeidsgrupper
arbeidsgruppe
NOAH
Ivareta andre Interesse for
Informasjon/dialo
samfunnsinteres informasjon og Høringspart
g gjennom
NOF
ser som berøres medvirkning
webinar og video
av rovvilt
Observatør i
Folkeaksjon ny
rovviltnemda Invitasjon til å
rovviltpolitikk
med rett til å gi delta i
innspill
rovviltnemndsmø
Norges
tene
miljøvernforbund
Hjemmeside,
NJJF
nyhetsbrev,
sosiale medier og
media
Større
Grunneiere er Informasjon
Part og
Dialog gjennom
eiendomsaktører
involvert i blant
deltaker i
arbeidsgrupper
FeFo
annet tillatelse Grunneierinter prosessen
og
til jervebåser, esse og referansegruppe
Statskog
kvotejakt,
forpliktelser
Referansegrup
lisensfelling og
pe for FeFo, E-post og
Grunneierlag
motorferdsel
Statskog og
eventuelle
større
nyhetsbrev
I saker om
grunneierlag
endret bruk av
Invitasjon til å
utmark skal
Norges
delta i
Finnmarkseiend
Bondelag og rovviltnemndsmø
ommen vurdere
Norges
tene
hvilken
skogeierforbun
betydning
d får invitasjon Hjemmeside,
endringen vil ha
til å
nyhetsbrev,
for samisk
representere sosiale medier og
kultur, reindrift,
grunneiere i media
utmarksbruk,
arbeidsgruppe
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næringsutøvelse
og samfunnsliv.

Politiske organer
Sametinget
Fylkestinget
Kommunestyrene
FeFo-styret (?)

Observatør i
rovviltnemda
med rett til å gi
innspill
Sametinget skal Representerer Sametinget har Dialog gjennom
konsulteres jf. lokaldemokrati en særskilt
arbeidsgruppe og
konsultasjonspli og samiske
posisjon fordi referansegruppe
kten i samiske samfunnsintere de har
saker i
sser
konsultasjonsr E-post og
sameloven §
ett.
eventuelle
4.2
Sametinget
nyhetsbrev
inviteres inn i
Det skal være et
referansegrup Hjemmeside,
tett samarbeid
pa
nyhetsbrev,
med
sosiale medier og
kommunene, jf.
Alle er
media
§6
høringsparter
rovviltforskrifte
n

FeFo-styret?
Forvaltningsorganer Landbruksdirekt Representerer
KLD
oratet og
landbruks- og
Miljødirektorate miljøforvaltnin
LMD
t skal komme gen
med sine faglige
Miljødirektoratet
uttalelser etter
- SNO
at forslaget er
- Viltseksjonen
utarbeidet
Statsforvalteren i
Troms og Finnmark
Statsforvalteren i
Nordland
Rovviltnemnda reg. 7
Mattilsynet
Landbruksdir.
Mätsahallitus

Høringspart

Forvaltningsor E-post, telefon og
gan
formelle brev
Støttespillere: Nyhetsbrev
forvaltningsme
ssige og
Dialog i
rovviltfaglige referansegruppe
spørsmål
og/eller
arbeidsgruppe for
Gir uttalelse til samarbeid og
forslag til
evaluering
forvaltningspla
nen
Invitasjon til å
delta i
Observatør i rovviltnemndsmø
rovviltnemda tene
med rett til å gi
innspill
Hjemmeside,
nyhetsbrev,
Deltaker i
sosiale medier og
referansegrup media
pe

Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
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Internasjonalt
reindriftssenter
Kommunale
skadefellingslag
FagViktige
Næringsinteres Aktive
E-post og
/næringorganisasjon næringsaktører ser
deltakere i
eventuelle
er
arbeidsgrupper nyhetsbrev
NRL
Forutsigbar
rovviltforvaltni
Informasjon/dialo
Flyttsamelag/reindrift
ng
Observatør i g gjennom
slag
rovviltnemda webinar og video
med rett til å gi
Norge Bondelag,
innspill
Invitasjon til å
fylkeslag
delta i
Høringspart
rovviltnemndsmø
Norsk B & S,
tene
fylkeslag
Dialog gjennom
Norsk Sau og Geit,
arbeidsgrupper
fylkeslag
Hjemmeside,
Reinbeitedistrikt
nyhetsbrev,
sosiale medier og
Samebyer Sverige
media
Norges
skogeierforbund
Kompetansemiljø
NINA
Rovdata
Forskning
UIT
Eks Coat
NIBIO

Viktig
FKT-midler:
Observatør i E-post og
fagkompetanse Gjensidig
rovviltnemda eventuelle
avhengighet. med rett til å gi nyhetsbrev
Forskningsmiljø innspill
ene har behov
Informasjon/dialo
for
Deltaker i
g gjennom
forskningsmidl referansegrup webinar og video
er og vi har
pe
behov for
Invitasjon til å
tilstrekkelig
delta i
kunnskapsgrun
rovviltnemndsmø
nlag
tene

NTNU
Samisk høyskole
NMBU
Sveriges
lantbruksuniversitet

Dialog gjennom
referansegruppe
Hjemmeside,
nyhetsbrev,
sosiale medier og
media

Viltskadecenteret
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Internt:
Sikre en god
Landbruksavdelingen intern
koordinering og
Reindriftsavdelingen ressursbruk
Miljøavdelingen
Kommunikasjon

Allmenheten

Media
- NRK Troms og
Finnmark
- TV2
- Nordlys
- iTromsø
- Troms Folkeblad
- Nye Troms
- Sagat
- Avvir
- Finnmarken
- Finnmark Dagblad
- Framtid i Nord
- Harstad Tidende
- Sør-Varanger Avis
- Finnmarksposten
- Altaposten
- Hammerfestingen
- Radio Alta
- Radio Nordkapp
- Guovdageainnu
Lagasradio
- Østhavet
- Kronstadposten

Informasjon

Et godt resultat Bidragsytere til Fortløpende
og
prosessen og dialog
forvaltningspla planen
n som
Dialog gjennom
fungerer
Deltaker i
referansegruppe
referansegrup
pe
E-post, telefon og
internmøter
Fortløpende
deltakere i
Nyhetsbrev
prosessen
Deltaker i
rovviltnemndsmø
te

Informasjonsbe Høringspart
hov
Innspill

Resultatet av
forvaltningsplan
en berører flere
enn nærings- og
miljøinteresser
Spre
Interessante Media, spre
informasjon og nyhetssaker; informasjon
bidra til debatt lett tilgjengelig

Hjemmeside,
nyhetsbrev,
sosiale medier og
media
Hjemmeside,
nyhetsbrev,
sosiale medier og
media

E-post, telefon,
hjemmeside,
sosiale media,
pressemeldinger

Lage en
egen
mediestrate
gi i
samarbeid
med
kommunika
sjon
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24/22 Referansegruppe – rullering av forvaltningsplan
– Innstilling til vedtak –
Referansegruppa skal settes sammen av noen få personer fra næringsinteresser, rovviltinteresser,
forskning og forvaltning. Referansegruppa skal kvalitetssikre innspillene fra arbeidsgruppene,
blant annet at arbeidsgruppene har benyttet både empirisk og erfaringsbasert kunnskap.

25/22 Arbeidsgrupper – rullering forvaltningsplan for rovvilt
Prosjektleder orienterer om status. Sekretariatet viser til vedlagt oversikt over foreløpig foreslåtte
personer til arbeidsgruppene. Sekretariatet foreslår at hver representant i rovviltnemnda får ansvar
for en arbeidsgruppe. Sekretariatet ber nemnda utpeke sine ordstyrere til de ulike arbeidsgruppene.
Den 2. mai sendte prosjektleder slik e-post til personene i oversikten:
Du får denne eposten fordi du enten har deltatt på oppstartkonferansen, meldt din interesse for eller
er anbefalt om å sitte i en arbeidsgruppe som skal komme med innspill til forvaltningsplanen for
rovvilt i region 8.
Planprosessen startet opp i mars med blant annet en oppstartkonferanse i Alta. Den reviderte
planen skal vedtas innen september 2023 og det er rovviltnemda region 8 som har ansvaret for både
planen og prosessen. For å oppnå et best mulig resultat forutsetter vi en god medvirkningsprosess
der kloke hoder i både saue- og reindriftsnæringa, miljø- og dyrevernsorganisasjoner, relevante
forskningsmiljøer og bærere av tradisjonell kunnskap bidrar med kunnskap på området.
Vi skal gjøre vårt ytterste for å utforme en forvaltningsplan som legger til rette forholdene for å
redusere konflikten mellom rovvilt og beitedyr. Likevel må vi hele veien minne om hva som er
rovviltnemndas faktiske handlingsrom i denne prosessen og hva det altså er vi kan og skal jobbe med
framover:
•
•
•

Soneinndeling
Prioritering av FKT-midler
Anbefalinger om bruk av reindrifts- og landbrukspolitiske virkemidler

Vi har nå kommet dit at vi skal etablere arbeidsgrupper som skal gi innspill til ulike temaer i
forvaltningsplanen. Temaer vi spesielt ønsker innspill om er:
1. Tradisjonell kunnskap
Foreslå hvordan tradisjonell kunnskap skal kartlegges, systematiseres og implementeres i
forvaltningsplanen.
2. Beiteprioriterte områder
Finne optimal størrelse på beiteprioriterte områder. Gitt effektivt uttak i B-området og ved akutte
tapssituasjoner i A-området, når rovviltarten er på bestandsmålet. Gaupe, jerv og bjørn, art for art,.
større eller mindre enn i gjeldende forvaltningsplan?
3. Rovviltprioriterte områder
Beskriv rovviltartenes kvalitative og kvantitative behov for rovviltprioriterte områder, gitt at
bestandsmål skal nåes, samt effektivt uttak i B-områdene samt ved akutte tapssituasjoner i Aområdene. Gaupe, jerv og bjørn, art for art.
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4. Samarbeid og evaluering
Gi status for rovviltsamarbeid med naboland og region 7. Foreslå måter for styrking av samarbeid og
kunnskapsutveksling innen forvaltning og forskning på nordkalotten. Evaluer gjeldende
forvaltningsplan og gi anbefalinger om forsøksordninger og tiltak som kan redusere tap av sau og
rein samtidig som rovviltet forvaltes på bestandsmålene.
5. Prioritering FKT
Hvordan kan midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak brukes mest mulig målrettet og
effektivt innenfor rammen av den todelte målsettingen om både beitedyr og rovvilt. Gi en oversikt
over landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler som grunnlag for en anbefaling dere gir om
en samordnet virkemiddelbruk for å redusere tap og konflikter.
6. Kongeørn
Gi en oversikt over kongeørnas påvirkning på rein- og sauedrift samt faktorer som påvirker
interaksjoner mellom rovviltartene og beitedyr, inklusiv menneskelig aktivitet, klimaendringer og
havørn.
Møter i arbeidsgruppene vil komme i gang i løpet av juni med oppfølgende møter i
august/september. Det vil være mulighet for å delta over teams. Vi ønsker å få til minst en
arbeidsgruppe som tolkes fra samisk til norsk.
Vi ønsker en konkret tilbakemelding fra deg om at du ønsker å sitte i en arbeidsgruppe og hvilket
tema du ønsker å jobbe med. Da vi har mange kandidater ser vi oss nødt til å gjøre en utvelgelse av
deltakere til arbeidsgruppene. Vi ønsker å få deltakere i arbeidsgruppene som er særlig motiverte for
å jobbe med temaet i sin arbeidsgruppe og vi ønsker en bred deltakelse fra de ulike nærings- og
interesserorganisasjonene og fagmiljøene, samt geografisk spredning og alders- og
kjønnsfordeling. Vi ber deg derfor svare på følgende spørsmål:
1. Hvilken lag/forening/organisasjon/reinbeitedistrikt el. representerer du?
2. Hvilket geografisk område driver du med næring eller har du spesielt kjennskap til?
3. Hvilken arbeidsgruppe ønsker du å sitte i og hvorfor har du interesse av å sitte i
arbeidsgruppa?
4. Har du eventuelt andre kandidater du vil foreslå til å sitte i en av arbeidsgruppene og
hvorfor?
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26/22 Fremdriftsplan
Etter innspill fra oppstartkonferansen er det for sekretariatet klart at medvirkningsprosessen vil ta
lengre tid enn først planlagt. Anbefaler å forskyve sluttdato til september 2023. Foreslår at
fremdriftsplanen tas opp på hvert rovviltnemndsmøte, og er et levende dokument. Sekretariatet har
konsultasjon med administrasjonen hos Sametinget 18. mai. Sekretariatet ønsker å utfordre
Sametinget til å være aktive deltagere gjennom prosessen.

27/22 Plan for medvirkning og kommunikasjon.
Prosjektleder Ragnhild Eliassen orienterer om status.

28/22 Møteplan 2022
Forslag til møteplan:
30.–31 mai: Lunsj til lunsj fysisk møte på Stabbursnes
28. juni, Teamsmøte, start klokken 9.00
25. august, Fysisk?
21. september, Teamsmøte, starter klokken 9.00
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